
Z  okazji Świąt Bożego Narodzenia  
oraz nadchodzącego Nowego Roku 
składamy wszystkim mieszkańcom Gminy Wicko 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia  i wszelkiej pomyślności 
w życiu rodzinnym i zawodowym.

Niech ten najpiękniejszy czas w roku 
upłynie w ciepłej serdecznej atmosferze, 
w gronie rodziny i przyjaciół 
a radość ze wspólnie spędzonych chwil 
towarzyszy Państwu każdego dnia.
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Wójt Gminy Wicko 
Dariusz Waleśkiewicz 
wraz z Pracownikami

Przewodniczący Rady Gminy Wicko 
Jacek Stanuch   
wraz z Radnymi



Nowa sala gimnastyczna jest już prawie gotowa. Budynek został dołączony do funkcjonującej jednostki, a dzieci  
z zaciekawieniem zaglądają do środka. Wykonano elewację, położono podłogi, pozostają drobne prace wykończeniowe 
i biały montaż. Już w nowym roku szkolnym dzieci będą mogły korzystać z nowoczesnego obiektu.  Całość inwestycji 
finansowana jest z budżetu Gminy Wicko.

PROJEKTY NA FINISZU!!!
Budowa Żłobka

Ku końcowi dobiegły prace doty-
czące budowy Żłobka w miejsco-
wości Charbrowo,  na budowę 
którego uzyskaliśmy dofinan-
sowanie w ramach Resortowe-
go programu rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3 „MALUCH+” 2019. Po zakończe-
niu wszelkich odbiorów i uzyska-
niu pozwolenia na użytkowanie 

– Żłobek zostanie wpisany do rejestru żłobków w Gminie Wicko, następnie wyposażony w niezbędny sprzęt, zostanie 
zatrudniona kadra oraz rozpocznie się proces rekrutacji.  
Złożono już wniosek na dofinansowanie funkcjonowania powstałej placówki ze środków Programu Maluch +  na rok 2020.
 
Klub „Senior+” 

Gmina Wicko realizowała działania w ramach Programu Wieloletniego 
„Senior+” na lata 2015 – 2020 Edycja 2019”. Członkowie Klubu Seniora 
spotykali się w każdy piątek o godz. 10:00 w sali Klubu Seniora, gdzie 
co tydzień organizowane są zajęcia i warsztaty, ale również wyjazdy. 
Wśród działań zorganizowanych do tej pory wymienić można: 
wyjazd na kabarety do Doliny Charlotty, seminarium edukacyjno- 
informacyjne dot. profilaktyki raka piersi, warsztaty pielęgnacji stóp 
z Panią Magdaleną Urich oraz pogadankę z dr J. Czosnkiem dot. 
profilaktyki udarów cieplnych, wycieczkę po terenie Gminy Wicko 
„Historyczne miejsca Gminy Wicko” , wyjazd od Teatru Muzycznego 
w Gdyni na spektakl „Spotkanie z ogrodnikiem”, warsztaty aktywizacji 

intelektualnej z Panem Wiesławem Piekarskim, warsztaty rękodzieła z Panią Barbarą Iskrą, zajęcia z pielęgnacji dłoni 
i twarzy z Panią Małgorzatą Drywą, zajęcia z dietetykiem, wyjazd do Teatru Wybrzeże na spektakl „Reset”.

Wśród przeprowadzonych zajęć pojawiały się także zajęcia kulinarne, zajęcia z pielęgnacji skóry dojrzałej, pokazy 
makijażu cery dojrzałej (makijaż dzienny, wieczorowy), treningi pamięci i koncentracji, wykonywanie prac plastycznych, 
lekcje śpiewu. 

Aktywna Młodzież 
Wielorakość zajęć i profilaktyka uzależnień to główne 
działania podjęte podczas realizacji tego projektu. 
Wszystkie proponowane formy kierowane były dla 10 
osobowej grupy młodzieży w wieku 15-24 lata z uw-
zględnieniem indywidualnych preferencji i zdolności a 
w ramach działań zrealizowano m.in.: warsztaty an-
imacyjne, kurs animatora, warsztaty z wolontariatu, 
warsztaty z przedsiębiorczości, poradnictwo prawne, 
poradnictwo psychologiczne, warsztaty z emocji, 
grę terenową, debatę obywatelską, warsztaty z di-
etetykiem, warsztaty z wizażu, wyjazd do Aquaparku  
w Redzie, wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni, 
wyjazd od Escaperoomu Walkout w Gdyni, happening 
profilaktyczny na Stadionie Chrobry w Charbrowie.

Wykonano również publikacje profilaktyczne i zaku-
piono książki o tematyce profilaktycznej dot. alkohol-
izmu, narkomanii, problemów wychowawczych itp., 
które rozdawano podczas spotkań z mieszkańcami 
przy ich domach.

Gimnastyka 
korekcyjno - kompensacyjna

Zakończono końca Projekt z  zakresu Gimnas-
tyka korekcyjno - kompensacyjna  pn. „Aktyw- 
ość sportowa fajna sprawa ale ważna jest pros-
ta postawa”. Zajęcia odbywały się w Szkołach Pod-
stawowych na terenie Gminy pod okiem spec-
jalistów. Bardzo cieszy fakt, iż dzieci chętnie 
i aktywnie uczestniczyły w zajęciach, tym samym  
z przyjemnością nabierały nawyków sprzyjających 
zmniejszaniu wad postawy.

Zakończenie rozbudowy  
Szkoły Podstawowej w Szczenurzy

GMINA WICKO BIULETYN INFORMACYJNY2 3GMINA WICKO BIULETYN INFORMACYJNY

SPSzczenurze



Będą zmodernizowane drogi  
w ramach otrzymanych dofinansowań:

• Trwa procedura przetargowa 
dotycząca zadania Przebudowa 
drogi gminnej ul. Jeziornej  
w granicach pasa drogowego  
w miejscowości Sarbsk o długoś-
ci 910 m, na które otrzymaliśmy 
dotację celową w ramach Fun-
duszu Dróg Samorządowych. 
Łączny koszt zadania będzie znany 
po podpisaniu umowy z wykonaw-
cą. Jednego jesteśmy pewni, już 
niedługo nad jezioro poprowadzi 
nas piękna asfaltowa droga, bo 
zadanie zostanie zrealizowane do 
końca sierpnia 2020 roku.

• Przebudowana zostanie droga 
w miejscowości Szczenurze celem 
zapewnienia dojazdu do budynku 
Szkoły. W listopadzie podpisano 

umowę na jej dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w ramach którego planowane do uzyskania 
dofinansowanie może wynieść max. 63,63 %.  Niespełna 164 metrowy odcinek drogi zapewni odpowiednie i bez-
pieczne dojście i dojazd do budynku Szkoły oraz  atrakcyjnych przedsiębiorczo miejsc. 

Czekamy na wyniki oceny  
dla złożonych projektów:

WAŻNE INFORMACJE 

dotyczące drogi 213!!!
Z uwagi na zakończenie prac i oddanie do użytku obwodnicy miejscowości Wicko  w zakresie drogi 214, 
Wójt Gminy Wicko skierował prośbę o zabezpieczenie w budżecie Województwa Pomorskiego środków 
finansowych na rok 2020 na zadania:

poprawę stanu nawierzchni znacznie wyeksploatowanej drogi nr 213 przechodzącej przez centrum 
wsi Wicko wraz z możliwością remontu i wykonania chodników oraz montażu barierek oddzielających 
parking szkolny od skrajni drogi, 

wykonanie dokumentacji i zapewnienie środków na przebudowę skrzyżowania drogi 213 z drogą 
gminną w centrum wsi poprzez budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym, 

wykonanie dokumentacji celem możliwości wykonania ciągu pieszego biegnącego w stronę wsi Poraj 
do granicy miejscowości Wicko. 

W odpowiedzi na wniosek otrzymaliśmy informację, iż nie można złożyć wiążących deklaracji co do ter-
minu realizacji naszych próśb. Niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowych i jeśli deklaracja par-
tycypacji w kosztach jest aktualna to Urząd Wojewódzki proponuje by Gmina Wicko sfinansowała całość 
kosztów dokumentacji projektowych dla zadań wyszczególnionych w piśmie.

Jednocześnie Urząd Wojewódzki informuje, iż ZDW w Gdańsku opracował listę odcinków dróg, które będą 
remontowane w kolejności w przypadku zwiększenia planu wydatków i wówczas wytypowano odcinek 
długości 2,3 km pomiędzy miejscowościami Maszewko i Gąska.
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• „Budowa budynku OSP i remont świetlicy  
w miejscowości Łebieniec jako sposób na 
poprawę życia mieszkańców Gminy Wicko”. 
Wnioskowane dofinansowanie z programu 
„Rybactwo i morze” w wysokości 50 % kosztów 
kwalifikowanych. Planowany termin realizacji 
2020/2021.

• „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością  
w Gminie Wicko”  oferta złożona na realizac-
ję zadania z zakresu zdrowia publicznego,  
w ramach Celu operacyjnego Narodowego Pro-
gramu Zdrowia: poprawa sposobu żywienia, 
stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej 
społeczeństwa. Projekt zakłada udział mini-
mum 22 mieszkańców Gminy Wicko i zakła-
da on stworzenie 2 grup wsparcia dla osób  
z potwierdzoną otyłością w wieku od 18-70 lat.

• Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na 
terenie Gminy Wicko - planowany zakres to 
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Char-
browo oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków 
i sieci wodociągowej w miejscowości Char-

browo. Planowany koszt inwestycji wyniesie 
ok. 4 mln zł a możliwe dofinansowanie to max. 
2 mln zł.

• Dofinansowanie funkcjonowania Żłobka Char-
browo w Gminie Wicko złożone w odpowiedzi 
na nabór ofert w ramach Resortowego programu 
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3 „MALUCH+”2020.

• “Łyżwy i ja. Nauka i zabawa” wniosek na do-
finansowanie zajęć sportowych dla uczniów  
w roku 2020 ukierunkowanych na upowszech-
nianie sportów zimowych.

• “Pływaj razem z nami” wniosek na dofinan-
sowanie zajęć sportowych dla uczniów w roku 
2020 w ramach programu powszechnej nauki 
pływania “Umiem pływać’

• „Aktywność sportowa fajna sprawa ale waż-
na jest prosta postawa” wniosek na dofinan-
sowanie zajęć sportowych dla uczniów w roku 
2020 ukierunkowanych na gimnastykę korek-
cyjno -kompensacyjną. 

Konkurs recytatorski „Rodnô Mòwa”. 

W dniu 06 maja 2019 r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu odbyły się 
48. gminne eliminacje konkursu re-
cytatorskiego literatury kaszubskiej 
„Rodnô Mòwa”. W konkursie wzię- 
ło udział 20 dzieci ze Szkół Pod-
stawowych w Gminie Wicko. Uczest-
nicy przygotowali dwa utwory, wiersz 
oraz prozę. W trzech kategoriach wie-
kowych zostali wyłonieni zwycięzcy, 
których oceniała niezależna komisja 
konkursowa pod względem interpre-
tacji utworu, kultury słowa oraz ogól-
nego wyrazu artystycznego.

Wyniki według kategorii:

Klasa I-III

1. miejsce – Kacper Owczarek
2. miejsce – Antonina Ekman
3. miejsce – Amelia Stanuch

Klasa IV – VI

1. miejsce – Natalia Waleśkiewicz
2. miejsce – Klaudia Bartelik
3. miejsce – Aleksandra Lipiak 
W tej kategorii zostały przyznane 3 
wyróżnienia, które otrzymały: 

Maja Sokołowska
Maja Grześko
Kornelia Piotrowska

Klasa VII 
1. miejsce – Adrianna Konkol

Celem konkursu jest poznawanie i po- 
pularyzacja literatury kaszubskiej, 
tradycji i folkloru regionu oraz pielę- 
gnowanie mowy kaszubskiej. Konkurs 
stwarza recytatorom okazję do indy-
widualnej wypowiedzi artystycznej, 
a także ma wpływ na pogłębianie 
wrażliwości na urodę literatury ka- 
szubskiej.

1)

2)

3)



„Talenty Naszej Gminy” 2019
Dnia 15 czerwca 2019 r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku odbyła 
się XI edycja „Talentów Naszej Gminy”. 
Finaliści wyłonieni w drodze eliminacji 
zaprezentowali się przed jury w składzie: 
Ania Jamiołkowska- Wicemistrzyni Europy  
w tańcu disco dance i formacjach latyno-
amerykańskich, Justyna Woźniak – or-
ganizatorka przedsięwzięć kulturalnych, 
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Tańca 
Nowoczesnego w Lęborku oraz Krzysztof 
Poziemski – inspektor ds. rozwoju i pro-
mocji Starostwa Powiatowego w Lęborku. 

Jury po burzliwych obradach postanowiło 
przyznać następujące miejsca:
  I Zuzanna Pobudkiewicz- śpiew
  II Zespół Re-Flex- taniec
  III Karina Karpus- śpiew

Wszystkie osoby startujące w finale otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Wicko – Pana Dari-
usza Waleśkiewicza. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!

VI RAJD NORDIC WALKING 
O PUCHAR WÓTA GMINY WICKO

W sobotę, 18 maja 
2019 r., w Szczenurzy  
odbył się VI Rajd Nor-
dic Walking, w którym 
wzięło udział ponad 
200 osób. Uczestni-
cy rajdu mieli do wy-
boru  jedną z dwóch 
tras – 8,5 km lub 12 
km,  po ukończeniu 
której każdy otrzymał 
pamiątkowy medal. 

Uczestnicy podczas 
marszu mieli dostęp 
do wody w specjal-
nie przygotowanych 
do tego punktach. 
Ponadto dla wszyst-
kich  sympatyków im-
prezy zostały przygot-
owane same pysznoś-
ci: ciasto, żurek i piero-

gi a dla najmłodszych popcorn. Swoje umiejętności taneczne zaprezentowały dzieci z zespołu Re – Flex z Wicka oraz 
Mini Bravo.

Rajd Nordic Walking organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku oraz Stowarzyszenie Orły Wicko. 
Ponadto w organizację zaangażowane są osoby i jednostki, które wspierają wydarzenie. Jak zawsze można liczyć na 
strażaków z OSP Wicko, OSP Wrzeście, OSP Łebieniec i OSP Strzeszewo. Podziękowania należą się również dla Szkoły 
Podstawowej w Szczenurzy, Szkoły Podstawowej w Wicku, Szkoły Podstawowej w Maszewku, Przedszkola Gminnego 
w Charbrowie, w Wicku oraz licznym wolontariuszom.

DNI GMINY WICKO 2019

W dniach 12-13 lipca 2019 odbyła się XI edycja Dni Gminy 
Wicko. Imprezę otworzył V Magiczny Bieg Przy Pochodni-
ach, który przyciągnął wielu biegaczy z różnych zakątków 
naszego kraju. Wszyscy uczestnicy otrzymali gadżety pro-
mocyjne Gminy Wicko oraz medale. Zwycięzcy w poszcze-
gólnych kategoriach otrzymali puchary z rąk włodarza Gmi-
ny Wicko, Dariusza Waleśkiewicza.

Sobotnie obchody Dni Gminy Wicko rozpoczęła kolorowa 
parada czarownic i postaci bajkowych. Pod eskortą jednos-
tek OSP z terenu Gminy Wicko parada przeszła spod GOK-
iS-u w Wicku na boisko sportowe w Charbrowie, gdzie każ-
da grupa zaprezentowała swoje magiczne zdolności. Jak co 
roku wybory czarownicy odbywały się w trzech kategoriach. 
Jury miało nie lada problem z wyborem, gdyż przebrania 
były na bardzo wysokim poziomie. Po  burzliwych obradach 
udało się wyłonić czarownicę roku 2019!

Podczas dni Gminy Wicko obecni byli również partnerzy, 
przedstawiciele gmin zaprzyjaźnionych z Nawojowej, Ląd-
ka-Zdroju oraz Zonnebeke. Spotkanie jest okazją do roz-
mowy, wymiany doświadczeń w realizacji działań m.in. 
z zakresu kultury, edukacji czy polityki społecznej.

Kulminacyjnym punktem tegorocznych Dni Gminy był kon-
cert Dody i zespołu Virgin, który przyciągnął do Charbrowa 
tłumy widzów. Dni Gminy Wicko tradycyjnie zakończył 
spektakularny pokaz pirotechniczny.
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Laureatka „Talentów  
Naszej Gminy” 2019



Gmina Wicko już po raz 
kolejny organizowała 
wyjazd dla dzieci do 
zaprzyjaźnionych gmin 
partnerskich Nawojo- 
wa oraz Lądek – Zdrój.  
Niestety wyjazd do 
Nawojowej nie odbył 
się z powodu braku 
wystarczającej liczby 
chętnych. Większa po- 
pularnością cieszył się 
Lądek – Zdrój. Mło- 
dzież z terenu gminy, 
 w terminie 5-12 sier-
pnia 2019 r. miała oka- 
zję poznać zakątki i at-
rakcje tego pięknego 
miasta i okolic. Plan 
pobytu oferował moc 
atrakcji, m.in. wjazd 
i wycieczka na Śnież- 
nik, zwiedzanie kopalni 
złota w Złotym Stoku  
i Osady Górniczej, zwie- 
dzanie Twierdzy Kłodz- 
kiej, Jaskini Radochow- 

skiej a także wiele innych ciekawych zajęć. Ponadto dzieci wzięły udział Lą-
deckim Wehikule Czasu, imprezie która przenosi uczestników w świat mi- 
nionych epok.  Naszej młodzieży nie sposób było  nie zauważyć, w charakt-
erystycznych kostiumach promowała Gminę Wicko w Lądku – Zdroju. Dzieci 
z gminy Nawojowa oraz gminy Ladek-Zdrój  gościły w Naszej Gminie w lipcu 
2019 roku.

Zapisy na wycieczki do Nawojowej oraz Lądka-Zdroju będą realizowane 
przez GOKiS w Wicku już od kwietnia 2020 r.

Narodowe czytanie
NOWELE POLSKIE to tematyka tegorocznego Narodowe-
go Czytania, które odbyło się 6 września 2019 w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku.

Biblioteka Publiczna Gminy Wicko wraz z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury przyłączając  się do akcji wybrała dwie lektury spośród  
8 propozycji. W trakcie czytania  mogliśmy przypomnieć so-
bie losy bohaterów “Katarynki” Bolesława Prusa oraz “Dobrej 
Pani” Elizy Orzeszkowej.

Podczas spotkania, każda chętna osoba miała możliwość 
przeczytania fragmentu testu, prezentując  się pozostałym 
zebranym. W akcji uczestniczyli uczniowie klas VII-VIII Szkoły 
Podstawowej w Wicku, nauczyciele a także zaproszeni goście.

Wspaniała sportowa rywalizacja a przede wszystkim 
świetna zabawa. Taka właśnie była Miniolimpiada Osób 
Niepełnosprawnych  w dniu 20 września br.

Dzięki otrzymanym środkom z PFRON, współorganiza-
torem imprezy było Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Gminy Wicko „Inicjatywa”. Jednakże  bez wsparcia kadry 
z OPS w Wicku, Urzędu oraz GOKiS jak również nauczy-
cieli WF ze szkół z terenu Gminy oraz Wolontariuszy 
i przedsiębiorców z terenu gminy, impreza ta nie mogła-
by istnieć. W olimpiadzie wzieło udział blisko 400 osób. 
Gościliśmy członków Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem”, 
Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” przy SOSW w Lęborku, 
Stowarzyszenia „Więcej Radości” z Wicka,  Stowarzysze-
nia „Siła Dębu” z Czarnej Dąbrówki, Stowarzyszenia 
„Bliżej Nas” z Łeby, Choczewskiego Stowarzyszenia Osób Niepełno-
sprawnych PROMYK NADZIEI, Stowarzyszenia rehabilitacyjno - 
sportowego Szansa – Start oddział Lębork, Stowarzyszenia reha-
bilitacyjno - sportowego Szansa – Start oddział Lębork, podopiec-
znych Specjalistycznego Ośrodka Szkolno- Wychowawczy z Lębor-
ka, Środowiskowego Domu Samopomocy z Rumska, Środowisko-
wego Domu Samopomocy z Potęgowa, Środowiskowego Domu 
Samopomocy LWIĄTKO z Lęborka, Środowiskowego Domu Samo-
pomocy z Gardny Wielkiej, Fundacji Anny Dymnej MIMO WSZYSTKO  
z Lubiatowa, Grupę Bez Barier z Wicka oraz przedstawicieli Ośrodka 
Pomocy Społecznej z Łeby, Społecznej Szkoły Językowej z Lęborka 
i klasy edukacyjnej 5c ze Szkoły w Wicku.

Na początek tradycyjnie odbyła się sztafeta zakończona zapale-
niem „znicza olimpijskiego” i wypuszczeniem gołębi pocztowych.

Kolejnym punktem programu były grupowe prezentacje uczestników  
a po nich nastąpiły rywalizacje sportowe.

Impreza obfitowała również w wiele atrakcji m.in. dmuchane place 
sprawnościowe, wóz strażacki, melexy z DINO PARK Łeba, popcorn.  
A dzięki uprzejmości Gospodarstwa Rolnego P. Maciukiewicza 
uczestnicy mogli również przejechać się konno.

Uczestników tegorocznej imprezy zapraszamy na kolejną edycję  
w przyszłym roku mając nadzieję że będzie nas jeszcze więcej. 
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8 września 2019r. stoisko Gminy 
Wicko można było odwiedzić pod-
czas odbywających się w Krępie 
Kaszubskiej – Dożynek Powiato- 
wych.

Odwiedzających stoisko gminne 
gości częstowaliśmy chlebem ze 
smalcem i ogórkiem, wędlinami, 
ciastem i jabłkami. W konkursie 
wieńców dożynkowych Sołtysi 
z naszej gminy zajęli zaszczytne 
– 1 miejsce. W 2020 roku gospo-
darzem jubileuszowych – XX Do- 
żynek Powiatowych będzie Gmina 
Wicko.  

Zwycięstwo 
w dożynkach 
powiatowych

Miniolimpiada Osób Niepełnosprawnych 
w Charbrowie po raz XI

Wycieczka  
do Lądka – Zdroju



30 września, przy obelisku w Gęsi odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne ku czci pomordowanych więźniów 
Obozu Koncentracyjnego Stutthof. Coroczne uroczystości upamiętniają więźniów obozu, którzy zginęli podczas Marszu 
Śmierci w styczniu 1945 roku.
W uroczystości wzięły udział delegacje ze szkół, przedstawiciele lokalnych władz państwowych i kościelnych, sa- 
morządowcy oraz mieszkańcy powiatu lęborskiego, przede wszystkim gmin Wicko i Nowa Wieś Lęborska. Uczestnicy 
uroczystości złożyli na grobach kwiaty, zapalone zostały znicze.

7 listopada  2019 r. w Gmin-
nym Ośrodku Kultury i Spor-
tu mieszkańcy Gminy Wicko 
świętowali 101 rocznicę 
odzyskania Niepodległości 
przez Polskę.
Sala widowiskowa swym 
wystrojem nawiązywała do 
barw i symboli narodowych, 
a zapalone świece dodawały 
nastroju.
Wśród bogatego programu 
artystycznego mogliśmy 
podziwiać młodzież ze Szko- 
ły Podstawowej w Wicku 
oraz  chór dziecięcy “Biedron-
ki”. Ponadto swym śpiewem 
zachwycała Katarzyna Ko-
biela przy akompaniamencie 
Piotra Fugiela. Piękny, patrio- 
tyczny występ zaprezento- 
wali pracownicy Szkoły Pod-
stawowej w Maszewku. 
Występy zostały urozmai-
cone pokazem multimedial- 
nym o drodze Polaków do 
niepodległości.

W dniu 22 listopada Seniorzy z terenu gminy Wicko obcho-
dzili Międzynarodowy Dzień Seniora. Z tej okazji, Zastępca 
Wójta Gminy, Agnieszka Wolańska, w imieniu Wójta Gmi-
ny Wicko, Dariusza Waleśkiewicza odczytała list, kierując 
do wszystkich  obecnych serdeczne życzenia długich lat 
życia w dobrym zdrowiu, pogody ducha oraz spełnienia 
wszystkich marzeń. List zawierał również informacje na 
temat planów i zamierzeń, których realizacja dotyczyła 
bezpośrednio działań skierowanych na rzecz poprawy ja-
kości życia osób starszych.

Wśród bogato przygotowanego programu artystyczne-
go znalazły się występy dzieci i młodzieży ze Szkoły 
Podstawowej w Maszewku a nostalgicznym śpiewem 
czarowała Pani Joanna Babińska. Ponadto wystąpi-
li: Zuzanna Pobudkiewicz – zwyciężczyni tegorocznych 
Talentów Naszej Gminy, Aleksandra Wolańska, Natalia 
Waleśkiewicz, Karina Karpus oraz Jakub Chiliński z grą na 
akordeonie.

Wójt Gminy Wicko, Radni oraz Sołtysi zaprosili osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Wicko na spotkanie, które odbyło 
się 6 grudnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku.

Przybyłych gości przywitał Wójt Gminy Wicko, Dariusz Waleśkiewicz, który przedstawił program zadań na 2020 rok. 
Planowane zadania będą realizowane z myślą o aktywnym włączeniu osób niepełnosprawnych w życie społecznoś-
ci lokalnej, poprzez organizacje różnego rodzaju zajęć, warsztatów, spotkań edukacyjnych oraz wyjazdów integracy-
jnych. Program będzie koordynowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku, a miejscem spotkań będzie sala 
“Przystań kreatywności” w budynku GOKiS.

Wspólne tworzenie ozdób choinkowych oraz strojenie drzewka przyniosło wiele radości oraz wprowadziło wszystkich  
w świąteczną atmosferę.  Spotkanie miało charakter warsztatowy, co stanowiło świetną okazję do rozmowy jed-
nocześnie integrując zebranych.  Uczestnicy spotkania  przełamując swoje niedoskonałości, słabości i ograniczenia st-
worzyli piękne dzieła sztuki. Na stole pojawiły się oryginalne ozdoby świąteczne w postaci krasnali oraz bombki, które 
wspólnymi siłami zostały zawieszone na choince.
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OBCHODY MARSZU ŚMIERCI W GĘSI

Gmina Wicko świętowała 
obchody 101 rocznicy odzyskania 
Niepodległości przez Polskę

Międzynarodowy Dzień Seniora 
w Gminie Wicko

Spotkanie 
osób niepełnosprawnych



11 maja 2019 roku  w Nowęcinie odbyła się  kolejna edycja  Zawodów z cyklu Baltic Cup Pomorze Środkowe. Organiza-
torem był Jeździecki Klub Sportowy „Senny” z Nowęcina oraz Klub Jeździecki Polonez z Damnicy . Dobra pogoda, spor-
towa rywalizacja oraz wspaniała organizacja zawodów wysoko została oceniona przez uczestników i widzów. 

Gratulacje dla zawodników i organizatorów!

„Mistrz Tańca”
16 czerwca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kul-
tury i Sportu gościliśmy około 300 tancerzy za 
sprawą VIII Ogólnopolskiego Turnieju Solistów, 
Duetów i Mini Formacji „Mistrz Tańca” pod pa-
tronatem Wójta Gminy Wicko- Pana Dariu- 
sza Waleśkiewicza.

Od godzin porannych tancerze z Bytowa, Gdańs-
ka, Gdyni, Gościcina, Kiełpina, Koszalina, Koło-
brzegu, Lęborka, Świnoujścia, Torunia, Wejhe-
rowa, Wicka i Włocławka rywalizowali na sce-
nie GOKiS-u. Zgromadzeni widzowie mogli zo-
baczyć solistów, duety i mini formacje w katego- 
riach hip-hop, disco-dance, jazz dance, taniec 
współczesny, taniec klasyczny, show-dance, house  
i inne formy tańca. Wysoki poziom prezentacji i liczeb-
ność kategorii nie ułatwiały pracy komisji sędziows-
kiej w składzie:
• Przemysław Gizak- Gdańsk
• Anna Gołębiewska- Gdańsk
• Anna Jamiołkowska- Gdynia

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali 
medale i puchary. Wszyscy tancerze do lat jedenastu 
otrzymali medale za udział ufundowane przez Wójta 
Gminy Wicko, Dariusza Waleśkiewicza.

Karate to sztuka walki i sport 
walki stworzone na Okina- 
wie w Japonii. Karate obejmuje 
swoim zasięgiem cały świat,  
a teraz trafiło do Wicka.

8 czerwca 2019 r. w Szkole 
Podstawowej w Wicku odbyły 
się Mistrzostwa Polskiej  Fed-
eracji Okinawa Goju Ryu Karate 
Do, które zostały objęte Patro-
natem  Wójta Gminy Wicko, 
Dariusza Waleśkiewicza.

Mistrzostwa cieszyły się dużą 
popularnością, przyciągając za- 
wodników m.in. z Gdyni, Gdań- 
ska, Wrocławia, Lęborka, Red-
kowic oraz z Wicka.

Gratulujemy wszystkim uczest- 
nikom Mistrzostw oraz życzy-
my dalszych sukcesów!

W dniu 17 czerwca 2019 r.,  Wójt Gminy Wicko Dariusz Waleśkiewicz wręczył Emilowi Miszk nagrodę za szczególne osiąg- 
nięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Uzdolniony trębacz, uznawany za jednego 
z najciekawszych przedstawicieli młodej sceny muzyk, zdobył w tegorocznych Fryderykach tę jakże prestiżową statuet-
kę w kategorii Debiut Roku Jazz. W nowym roku Emil wystąpi w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku. W lutym  
2020 r. odbędzie się koncert Emila, na który już dziś serdecznie zapraszamy!
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w skokach przez przeszkody  
pod patronatem Wójta Gminy Wicko

Baltic Cup – Zawody jeździeckie Mistrzostwa Polskiej Federacji  
Okinawa Goju Ryu Karate Do

Emil Miszk  
– laureat Nagrody Wójta Gminy Wicko



Oddział Polskiego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów w Wicku obchodzi 20 - le-
cie działalności! Z okazji jubileuszu Wójt Gmi-
ny Wicko spotkał się z Zarządem miejscowe-
go Koła by złożyć życzenia oraz podziękowa-
nia za wieloletnią aktywność i zaangażowanie 
w działalność społeczną prowadzoną na 
terenie gminy. Spotkanie było okazją do roz-
mowy na temat polityki senioralnej a także  
o współpracy przy realizacji wspólnych dzia- 
łań. W spotkaniu uczestniczył również Prze-
wodniczący oraz Sekretarz Zarządu Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
O/R w Lęborku. Z rąk Przewodniczącego, 
Wójt otrzymał dyplom za zasługi dla Związku. 
Z okazji jubileuszu jeszcze raz składamy ży-
czenia wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji 
z działań na rzecz seniorów!

W dniu 08.05.2019 r. dzieci z Gminnego Przedsz-
kola w Wicku oraz Gminnego Przedszkola w Char-
browie uczestniczyły w spotkaniu ze strażakami 
na stadionie sportowym w Charbrowie.

Dzieci z zainteresowaniem słuchały o pracy 
strażaków ponadto miały okazję zapoznać się 
ze sprzętem ratunkowo gaśniczym oraz zasiąść  
w wozie strażackim.

Z radością i uśmiechem na twarzy brały udział 
w zawodach i pokonywały przeszkody przy-
gotowane przez strażaków.  Na koniec zmagań, 
każdy z “młodych strażaków” otrzymał słodki 
poczęstunek.

Mężczyźni:

• I miejsce OSP Wicko
• II miejsce OSP Łebunia
• III miejsce OSP Cewice
• IV miejsce OSP Łebień
• V miejsce OSP Pogorszewo
• VI miejsce OSP Chocielewko
• VII miejsce OSP Łebieniec
• VIII miejsce OSP Redkowice
• IX miejsce Krępa Kaszubska
 

Kobiety:

• I miejsce OSP Cewice
• II miejsce OSP Pogorszewo
• III miejsce OSP Chocielewko
• IV miejsce OSP Łebieniec

Zawody poprzedzone zostały treningowymi startami 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy 
Wicko, których celem było przygotowanie drużyny dziew- 
cząt MDP z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wicku do 
zbliżających się zawodów wojewódzkich oraz integracja 
młodzieży.
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Jubileusz – 20 lat działalności!

Przedszkolaki świętowały Dzień Strażaka!

Powiatowe Zawody  
Sportowo-Pożarnicze w Charbrowie

W dniu 15 czerwca 2019 r. na stadionie sportowym w Charbrowie odbyły 
się Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Seniorów jednostek OSP Po-
wiatu Lęborskiego. W tym roku rolę gospodarza zawodów pełnił Wójt Gminy 
Wicko, Dariusz Waleśkiewicz. W zawodach udział wzięło 13 jednostek OSP,  
w tym 4 drużyny kobiece i 9 drużyn męskich. Komisję sędziowską powołał 
Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku mł. bryg. 
Adam Wiczkowski, a sędzią głównym zawodów był st. kpt. Dawid Głów-
czewski Zawody rozegrane zostały w konkurencjach sztafeta pożarnicza 
i ćwiczenia bojowe zgodnie z Regulaminem Zawodów Sportowo – Pożar-
niczych. Gminę Wicko reprezentowała w zawodach jednostka OSP Wicko 
(strażacy z OSP Wicko i OSP Wrzeście) oraz OSP Łebieniec. W kategorii kobiet 
wystartowały Panie z OSP Łebieniec.Wszystkie drużyny z zaangażowaniem 
i pełną koncentracją skupiały się na swoich zadaniach, starając się szybko  
i sprawnie pokonywać przeszkody.Po klasyfikacji generalnej wyniki przedst-
awiały się następująco: 



W dniu 15.09.2019 r. na stadionie sportowym w Jezierzy-
cach odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowo – Pożar-
nicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W zawo-
dach udział wzięło 7 drużyn dziewczęcych oraz 8 drużyn 
chłopięcych. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Wicku reprezentowała zarówno 
naszą gminę jak i powiat lęborski. 

Zawody rozegrane zostały w trzech konkurencjach: musz-
tra, bieg sztafetowy i rozwinęcie bojowe. Komisję Sędzio-
wską powołał Przewodniczący Wojewódzkiego Kolegium 

Sędziowskiego przy OW ZOSP w Gdańsku, a obowiązki 
Sędziego Głównego zawodów pełnił dh Andrzej Małyszka.

Rywalizacja wśród drużyn była ogromna. Widać było, że 
każdy zespół podchodził do zadań maksymalnie skupiony, 
skrupulatnie obserwując zmagania drużyn konkurency-
jnych. W grupie dziewcząt w konkurecji musztra nasze 
reprezentantki zdobyły 21 punktów, co zapewniło im  
4 miejsce, natomiast w klasyfikacji generalnej zawodów 
w konkurencji sztafeta i rozwinięcie bojowe dziewczęta 
zdobyły 5 miejsce z wynikiem łącznym 994 punkty. 

O C H R O N A  Ś R O D O W I S K A
Po raz kolejny naszej Gminie udało się zdobyć dofinansowanie na wykonanie modernizacji źródła ciepła, tym razem 
w budynkach wielorodzinnych w miejscowości Charbrowo. Dotacja w kwocie 9 500 zł pochodziła z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, natomiast z budżetu gminy przeznaczono 1 600 zł. 
Powyższe kwoty wsparły działania związane z ograniczeniem emisji szkodliwych substancji do powietrza - poprzez 
likwidację niesprawnych kotłów grzewczych i zastąpienie ich kotłami opalanymi pelletem.

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest, mieli możliwość złożenia wniosku o dofi-
nansowanie na unieszkodliwienie płyt azbestowych. Z takiego wsparcia skorzystało 13 wnioskodawców. Gminie Wicko 
udało się pozyskać na ten cel 6 904 zł. Kwota zostanie rozdzielona na podstawie ilości unieszkodliwionego azbestu.

Wsparcie otrzymało również 3 właścicieli nieruchomości, z terenu naszej gminy, którzy wybudowali przydomowe bio-
logiczne oczyszczalnie ścieków – na łączną kwotę 10 500 zł, która to w 100% pochodziła z budżetu gminy. 

ROLNICTWO
Niestety kolejny rok nasi rolnicy zostali doświadczeni przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. W sy-
tuacji kiedy zbiory plonów były zagrożone Wójt Gminy Wicko podjął natychmiastową decyzję o ogłoszeniu 
klęski  suszy oraz wystąpił do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o powołanie komisji ds. oszacowania 
strat. W wyniku prac komisji stwierdzono straty w 120 gospodarstwach rolnych. Na podstawie sporząd-
zonych protokołów z oszacowania strat, rolnicy otrzymają rekompensatę wypłacaną przez Agencję Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lęborku.  

GOSPODARKA ODPADAMI  
– WAŻNE ZMIANY!!!

Z roku na rok ilość produkowanych odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Wicko 
jest coraz większa. W 2018 r. zebrano blisko 1600 ton odpadów, z tego aż 70% stanowiły odpady niesegregowane 
(zmieszane). Jak wynika z przedstawionych sprawozdań składanych przez firmy obsługujące naszą gminę, z frakcji 
odpadów zmieszanych odzyskano 10% masy wagowej papieru, natomiast odpady z tworzyw sztucznych (plastik), to aż 
35% masy wagowej odpadów zmieszanych. Oprócz wyżej wymienionych frakcji, w odpadach zmieszanych znalazły się 
odpady biodegradowalne i szkło. 

Stawka zagospodarowania jednej tony odpadów na składowisku wynosi: 

216zł 385zł 23zł 12zł 12zł

 

Zatem nieprawidłowa segregacja odpadów przez naszych mieszkańców ma duży wpływ 
na wzrost kwoty, jaką gmina musi wydać na zagospodarowanie tych odpadów.
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Dziewczęta z OSP Wicko  
na Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych



Ponadto na wzrost kosztów obsługi systemu, ma wpływ zmiana legislacyjna obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. – 
wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie opłat 
za korzystanie ze środowiska. W 2019 r. opłata za składowanie odpadów (przekazywana do Urzędu Marszałkowskiego) 
wynosi - 170 zł  za tonę, a w 2020 r.  będzie wynosić 270 zł za tonę odpadów. 

Wzrastają również koszty odbioru i transportu odpadów do ZZO ,, Czysta Błękitna Kraina” w Czarnówku. 

W 2019 r. jest to koszt blisko 900 000 zł. 

Od nowego roku zmiany ustawowe obligatoryjnie nakazują segregowania odpadów,  
wprowadzając jednocześnie bardzo wysokie kary za niesegregowanie. 

Nowa ustawa zabrania również samorządom dopłat z budżetu gminy  
do gospodarki odpadowej. Z założenia nowej ustawy system  

gospodarowania odpadami musi się bilansować.

Wobec opisanej wyżej sytuacji Gmina Wicko stoi przed koniecznością podwyższenia stawki opłat  
za odpady komunalne:

• nieruchomości zamieszkałe  17 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku kompostowa- 
nia bioodpadów w przydomowym kompostowniku opłata będzie wynosić 16 zł miesięcznie od 
mieszkańca;

• nieruchomości niezamieszkałe: 
1. pojemnik o pojemności: 60 l  - 2,95 zł, 120 l  - 5,91 zł, 240 l  - 11,82 zł, 1100 l  - 54,18 zł, 2500 l - 123,13 zł, 5 000 l (KP-5) - 
246,25 zł, 7 000 l (KP-7) - 344,76 zł, 10 000 l (KP-10) - 492,51 zł 
2. worek o pojemności 60 l  - 8,47 zł, 120 l  - 16,93 zł, 240 l  - 33,86 zł, 1100 l  - 155,19 zł, 2500 l - 352,70 zł, 5 000 l (KP- - 
705,42 zł, 7 000 l (KP-7) - 987,58 zł, 10 000 l (KP-10) - 1 410,83 zł

• nieruchomości letniskowe 169 zł opłata ryczałtowa od posiadanej nieruchomości.
• W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych, będzie naliczana kara w wy- 

sokości dwukrotności podanych wyżej stawek.

Zwracamy się z apelem do właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Wicko,  
aby powstające odpady były prawidłowo segregowane i wystawiane zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów.

 UWAGA! 
 

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2020 r. 
obowiązuje nowe konto do wpłat za odpady komunalne 

(śmieci) o numerze: 
70 9324 0008 0000 3971 2000 0490 

Wpłat można dokonywać również w kasie Urzędu Gminy Wicko.
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GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU INFORMUJE:
Siłownia w Charbrowie czynna jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 14.00-20.00   

Od 01 stycznia 2020r. będzie obowiązywał nowy cennik karnetów miesięcznych:  
1) Siłownia w Charbrowie: - dla mieszkańców gminy Wicko - 40 zł/miesiąc  

- dla osób niebędących mieszkańcami gminy Wicko - 60 zł/miesiąc  
2) Zajęcia salsation/treningu funkcjonalnego - prowadzone w sali widowiskowej GOKiSu - 40 zł/miesiąc




